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Queridos companheiros de ideal, é com alegria que lhes apresentamos nosso boletim informativo deste mês de abril.
Desejamos a todos muita paz e harmonia!

AGENDA

NOVIDADES E EVENTOS

Palestras:

Informação importante - Palestras em francês

01/04

Não vim destruir a Lei
por Eva Pereira de Oliveira

08/04

La mediumnité
por Charles Kempf

15/04

Desde do mês de Março, as palestras às segundas quartas-feiras do mês são efetuadas em
francês. Aproveite para trazer a família e amigos francófonos. Ajude-nos a partilhar a
doutrina espírita!
"A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação." Emmanuel

Meu Reino não é deste mundo
por Pedro Lúcio

22/04

Há muitas moradas na casa de meu Pai
por Juliana Gerk Edo

29/04

Obsessões pelo prazer
vídeo-palestra por Dr. Sérgio Lopes

Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita:
06/04

Mód. XVII, Rot. 3: O homem de bem

13/04

Mód. XVIII, Rot. 1: Penas e gozos
terrestres

20/04

Mód. XVIII, Rot. 2: Penas e gozos
futuros

27/04

Mód. I, Rot. 1: O fenômeno da morte

Evangelização infantil:
25/04

Aviso aos frequentadores do estudo do ESDE às segundas-feiras
No dia 27 de Abril de 2015, começaremos o estudo de uma nova apostila, entitulada
"Programa Complementar - Tomo único", cujo primeiro módulo estudará sobre a "Vida no
Mundo Espiritual".

EM DESTAQUE
Leitura: "Sentido Mediúnico" (Jacobson Sant’Ana Trovão, por Revista Reformador). Ler
Áudio: "Serve e Confia" (por Haroldo Dutra Dias - 7 min. com Emmanuel). Ouvir
Vídeo: "Sonhos" (Programa Transição, com Divaldo P. Franco). Assistir
Vídeo-palestra do mês anterior: "A conversão de Paulo à luz da ciência" (Décio Iandoli
Júnior). Assistir

Valor e ação da Prece

MENSAGEM DO MÊS
LIVROS DO MÊS
Evangelho do Futuro
Bezerra de Menezes, sob o pseudónimo Max

Lucrará fazendo assim
(pelo Espírito André Luiz, do livro "Agenda Cristã", psicografia de Francisco Cândido Xavier)

Reconforte o desesperado. Você não escapará às tentações do desânimo nos círculos de
luta.
Levante o caído. Você ignora onde seus pés tropeçarão.
Estenda a mão ao que necessita de apoio. Chegará seu dia de receber cooperação.
Ampare o doente. Sua alma não está usando um corpo invulnerável.

de CHF 30.- por CHF 25.-

Dans les domaines de la Mediumnité
Francisco C. Xavier, par l'Esprit André Luiz

Esforce-se por entender o companheiro menos esclarecido. Nem sempre você dispõe de
recursos para compreender como é indispensável.
Acolha o infortunado. Nem sempre o céu estará inteiramente azul para seus olhos.
Tolere o ignorante e ajude-o. Lembre-se de que há Espíritos Sublimes que nos suportam e
socorrem com heróica bondade.
Console o triste. Você não pode relacionar as surpresas da própria sorte.
Auxilie o ofensor com os seus bons pensamentos. Ele nos ensina quão agressivos e
desagradáveis somos ao ferir alguém.

de CHF 26.- por CHF 20.-

Seja benévolo para com os dependentes. Não se esqueça de que o próprio Cristo foi
compelido a obedecer.

Grupo de Estudos Espíritas Paulo e Estêvão

Nossas atividades:

Route de Bussigny 31, 1023 Crissier (ver mapa)

Segunda-feira, 20:00 - Reunião de estudos (pública)

Tel.: 079 370 5341 (falar com Regina)

Segunda-feira, 21:15 - Reunião mediúnica privativa

www.geepe.ch

Quarta-feira, 20:00 - Palestra pública seguida de passe magnético

geepe@geepe.ch

Quinta-feira, 20:00 - Estudo e Prática da Mediunidade (privativo)

facebook.com/geepe.lausanne

Sábado (a cada 15 dias), 15:00 - Evangelização infantil e Estudo com pais

